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Nya granskningar från revisorerna 
Revisorerna arbetar med att avsluta 2018 års granskning och beslutade 
den 27 februari 2018 om följande granskningar. 
 

Otillräcklig budgetprocess 
I flera år har verksamheterna i landstinget redovisat stora underskott. 
För år 2018 uppgick underskottet till nästan 500 miljoner kronor. Aldrig 
tidigare har verksamheternas underskott varit så stort. Den granskning 
som revisorerna genomfört visar att budgeten inte i tillräcklig grad 
fungerade som styrverktyg. I intervjuer framför politiker, ledande 
tjänstemän och verksamhetschefer att budgetarna på verksamhetsnivå varit underfi-
nansierade. Verksamheternas återkommande underskott och att dessa uppstått redan i 
början av året stödjer denna uppfattning. Revisorerna bedömer att landstingsstyrelsen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden i budgetarbetet inte i tillräcklig grad tog hänsyn till 
kända kostnader och tidigare års resultat (Nr 8/2018). 

Otillräcklig investeringsprocess 
För år 2018 investerade landstinget i fastigheter för cirka 1 miljard kronor. Den gransk-
ning som revisorerna genomfört visar att processen för investeringarna inte var tillräck-
ligt utvecklad. Det framgår exempelvis inte hur landstingsstyrelsen skulle samverka med 
hälso- och sjukvårdsnämnden inför beslut om investeringar. En annan iakttagelse är att 
det saknades riskanalyser inför fullmäktiges beslut om investeringsramar (Nr 7/2018).  

Insatser för att minska beroendet av hyrpersonal 
I april 2017 beslutade landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om en 
handlingsplan för att landstinget senast den 1 januari 2019 skulle vara oberoende av 
inhyrd personal. Positivt är att kostnaderna för hyrpersonal minskade år 2018 i jämfö-
relse med år 2017. Negativt är att kostnaderna för hyrpersonal år 2018 fortfarande var 
höga och att styrelsen och nämnden inte nådde målet att landstinget skulle vara obero-
ende av hyrpersonal. Granskningen visar också att styrelsen och nämnden inte säker-
ställde en tillräcklig styrning och kontroll över arbetet i landstinget med att minska bero-
endet av hyrpersonal (Nr 9/2018). 

 
Läser mer om revisorernas granskningar på www.regionvasterbotten.se/revision 
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